
 سم.
 أحسن هللا إليك.

  الرحيم الرحمن هللا بسم
 األشربة :كتاب
 الخمر في الحد :باب

 إني :فقال ،عليهم خرج الخطاب بن عمر أن أخبره أنه يزيد بن السائب عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 عمر فجلده ،جلدته يسكر كان فإن ،شرب عما سائل هوأن ،الطالء شراب أنه فزعم ،شراب ريح فالن عم وجدت
 .تاما   الحد

 بن علي له فقال ،الرجل يشربها الخمر في استشار الخطاب بن عمر أن الديلي زيد بن ثور عن مالك وحدثني
ذا ،سككر شرب إذا فإنه ،ثمانين تجلده أن نرى  :طالب أبي ذا ،هكذى سككر وا   فجلكد ،قكال كمكا أو ،افتكرى  هكذى وا 
 .ثمانين الخمر في عمر

 في الحر حد نصف عليه أن بلغني :فقال ،الخمر في العبد حد عن سئل أنه شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 فككي الحككر حككد نصككف عبيككدهم جلككدوا قككد عمككر بككن هللا وعبككد عفككان بككن وعثمككان الخطككاب بككن عمككر وأن ،الخمككر
 .الخمر

 عنكه يعفكى أن يحكب هللا إال شيء من ما: يقول المسيب بن سعيد سمع أنه سعيد بن يحيى عن مالك وحدثني
 .حدا   يكن لم ما
 .الحد عليه وجب فقد يسكر لم أو فسكر مسكرا   شرابا   شرب من كل أن عندنا والسنة :مالك قال :يحيى قال

 نعم. 
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

  الرحيم الرحمن هللا بسم
 األشربة :كتاب

أو حاارامة و ااو مااا يقاعاا، ال عااامة الكتااام ماار تعرمرااه ماارارابة واع ااررا ،مااو ال اارامة و ااو ممااا ي اارم ماان مبااا  
ال رام  و السائ،ة وضده المتماسا   او ال عاامة واع اررا ت ام، اع اررا المباحاا والمحرمااة بح أناه  بحا   ا  

  ذا الموضو اع ررا المحرماة مما  ترتم عليه الحدة ومما ح يص، بلى ما  ،م  يه الحد.
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
 الخمر في الحد :باب

 إنكي :فقكال ،علكيهم خكرج الخطكاب بكن عمكر أن أخبكره أنكه يزيكد بكن السكائب عكن شكهاب ابن عن مالك حدثني"
ال اا ي يعناا  مااا يعتصاار ماان الرواكااهة  اام ي ااع ة حتااى  "الطككالء شككراب أنككه فككزعم ،شككراب ريككح فككالن نمكك وجككدت

يغلظة  منه ما يص، بلى حد اإلسكار بذا حبس بعد ذل  أيامابة ومنه ما ح يص، بلى حد اإلسكار بذا  رم  ورابة 
بح أنه قد يعالج بمواد تحرظهة وب رمقا تحرظه بلى أن يص، بلى حد اإلسكار  يستمر اعيام ال اوال واع ا ر وح 

ة ولاااو كاااان  ااا  اعصااا، مساااكرابة م ااا، عصااا ر العنااام بذا وضاااع   ياااه الماااواد الحا ظااااة وأحكااام تعل باااه  ااا  يساااكر



المعلبا  المو،ودة اآلن ح يسكرة وغ اره مان الرواكاهة لكان لاو لام يحكام غ ااؤهة أو لام  وضاو علياه بعا  الماواد 
د اإلسكار عند ،م اور أ ا، العلام الت  تحرظه اعص،  يه أنه مسكرة ولذا ،اي تحرمم النع ذة ولو لم يص، بلى ح

خ  اب عع  حنيراة  نا ال  ي ي ع  من العص رة عص ر الرواكهة وأك ر ما يكون مان التمار والعنامة سائ، عناه 
ن كاان الحنرياا  خصاون   ،اي بالقاعدةة ال،اوام القاعادة العاماا بغا  النظار عان الماادة التا  اساتخلإ من ااة وان

م اور  نظارون بلاى القاعادة ال ارعيا و ا  اإلساكارة  االخمر ماا أساكرة وغ اى الخمر حقيقا الخمار بالعنامة وال،
العقاا، سااوايب كااان ماان العناام أو ماان التماار أو ماان أك مااادة كااانة ولااو كااان غااراي ماا  بة أو كااان ح ااي  ماا  بة أو 

ماان  غ ار ذلا ة  الح ي ااا محرماا باإل،ماا   يمااا نقلاه ،ماو ماان أ ا، العلامة وماان م  ا   اإلسا مة وليساا  مادت اا
 العنم.

قااد يقااول قائاا،: بن العاانج ماا  ب يغ اا  العقاا،ة ويسااتعم، عاا ن المساالم ن ماان غ اار نك اار  لماااذا ح  رتاام عليااه الحااد 
ويحارم ويمناول لايس  ياه ن اوة وح  اارمة والحا،اا داعياا بلياهة   او بلاى النااوم أقارمة ولاذل   او ،اائ  عناد عامااا 

 أ ، العلم.
فقال: إني وجدت من فكالن ريكح شكراب، فكزعم أنكه شكراب الطكالء،  "أنه أخبر أن عمر بن الخطاب خرج عليهم،

عنه و،د يسكرة  المدار  "تاما   الحد عمر فجلده ،جلدته يسكر كان فإن ،شرب عما "وأنا سائلبي ل  "سائل اوأن
 كله على اإلسكارة العلا المؤ رة    اإلسكارة و و تغ يا العق،ة  إذا و،د بأك مادة كان .

عن ال،لاد  "الرجكل يشكربها الخمكر فكي استشكار الخطاب بن عمر أن الديلي زيد بن ثور عن مالك عن وحدثني"
 لككه فقكال النككا ، -رضككي هللا تعكالى عنكه-"فاستشككار عمكر  ا  أول اعمار كاان أررعا ن ،لاادةة  لام  رتاد  النااس 

ذا ،سكر شرب إذا "ألنهلماذال قال:  "ثمانين تجلده أن نرى  :طالب أبي بن علي ذا ،هذى سكر وا  ، افترى  هذى وا 
 . مان ن الخمر    عمر  ،لد ةقال كما أو حد الررما القذف  مانون ،لدةة وحد الفرية ثمانون جلدة"

عليااه الصاا ة -ومختلااف أ اا، العلاام  اا  حااد الخماار  اا،  ااو اعررعااون ،لاادة علااى مااا كااان عليااه  اا  ع ااد النعاا  
أع  بكرة وصدر من خ  ا عمرل أو  و ال مانون بما آل بليه اعمر  ا  ع اد عمار واتراي علياه  وع د -والس م

الصحابال أو يقال: بن الحد اعررعون وال مادة التع مرل المسألا خ  يا عا ن أ ا، العلامة وعلاى كا، حاال الصاحابا 
مسااألا محاا، نظاارة لكاان اعو،ااه ماان اترقااوا  اا  ع ااد عماار علااى ال مااان نة وكااون اعررعاا ن ال انيااا حااد أو تع ماارة ال
وع اد أعا   -علياه الصا ة والسا م-اححتمال ن أن ا تع مرة والحد  او الاذك اساتقر علياه اعمار  ا  عصار النعا  

 بكر أنه أررعون ،لدةة  م  اد عمر أررعون ،لدة تع مراب.
ناااسة ولاام  رتااد  الناااس والتع ماار  اا  الخماار ح يقتصاار علااى ال مااان نة عاا، لااو و،ااد   ااذه الظااا رة وك اار  عاا ن ال

))بذا  اارم قااال:  -عليااه الصاا ة والساا م-بال مااان ن لوصاا، الحااد بلااى القتاا،ة  اا  حااد   معاويااا وغ ااره أن النعاا  
مخرج    السنن عند الترماذك  الخمر  ا،لدوهة  م بذا  رر ا  ا،لدوهة  م بذا  رر ا  ا،لدوهة  م بذا  رر ا  اقتلوه((

يقااول: لاايس  اا  كتاااع  ممااا أ،مااو علااى تاار  العماا، بااه بح  ااذا الحااد  ة  -الىرحمااه هللا تعاا-وغ اارهة والترمااذك 
 وحد   ،مو    المد نا ع ن الص ت ن ب .... نعمل ليس  يه مما أ،مو على تر  العم، به بح  ذ ن الحد   ن.

رم أرراو  ذا الحد   عند عاما أ ، العلم منسوخة ومن أ ، العلم من  رى أنه محكمة وأن ك، من تكرر مناه ال ا
رساالا اسام ا: كلماا الرصا،  ا  قتا، مادمن الخمارة واعان حا م  ارى  -رحمه هللا-مرا  يقت،ة ولل    أحمد  اكر 



أنااه أيضاااب محكاامة واعاان العرراا  أيضاااب يم اا، بلااى  ااذاة والساا و   يم اا، بليااهة وأنااه يقتاا،  اا  الماارة الرابعاااة الماادمن 
 يقت،.

ح مااانو ماان قتلااه تع ماارابة ح علااى سااع ، الحاادة يقتاا، تع ماارابة  ااإذا لاام  اا   اإلساا م اعاان تيميااا واعاان القاايم رأ  اام أنااه 
 رتااد  الناااس بالحااد لنمااام أن يقتلااهة ولعاا، الرتااوى بقتاا، المااروج مااروج المخاادرا   ر،ااو بلااى م اا،  ااذا  عنااه ماان 

 اإل ساد    اعر .
 طالب:......

 كلما الرص،    قت، مدمن الخمر.
 طالب:......

الرا ااد ن باا  ب اكالة وقااد أمرنااا باحقتااداي باهة مااو أعاا  بكارة لكاان  يمااا لام  و،ااد  يااه مر ااو ة  او ماان ساانا الخلرااي 
 نعمل

 طالب:......
 اعررع نل بيهة نعمل

 طالب:......
 بك نعم بيه.
 طالب:......

 أررع نة و،لد أعو بكر أررع ن. -صلى هللا عليه وسلم-حة  يه ،لد رسول هللا 
 طالب:......

 بذا قلنا: بنه تع مر ح عد من النظر من ، ا ة النظر    المسألا من ، ا .وهللا على حسمة 
 طالب:......

 بيهة بيهة  ذا  دل على أنه تع مرة واحد أو ا ن ن يسكرون    الم،تمو ما يضر.
 طالب:......

 ومنل 
 طالب:......

  دل على حتى أن القت، تع مر وليس بحدة  دل على أن القت، تع مر.
 طالب:......

 وبعض م يقول: بن  ذا ناس ة ناس  لحد   القت،ة نعمل
 طالب:......

ماان م ماان يقااول: بن ااا بذا أ اارد  بذا كاناا  تسااكر بح اا  لااو أ اارد  يعناا  بمررد ااا تلحااية يعناا  لااو خلصاانا  ااذه 
م الساكرة النسبا بمررد اة و رر ا بنسان سكر  ،لدة ومن م من يقول: بن ا استحال   يماا خل ا  معاهة  ا  تو،ا

ح ن،سال عاما أ ، العلام علاى أن الخمارة ن،سااة وعلاى  اذا  تقاى ماا  ياه نسابا الكحاول  لكن  ، تعتعر  ا رة وان
 المسكرةة بما لو أ رد .



 طالب:......
بياااهة لكااان  ااا،..ل حااارام لكااان  ااا،  و،ااام الحااادل ماااا  و،ااام الحاااد بح بذا أساااكرة مااان أ ااا، العلااام مااان يقاااول: بن اااا 

ماا لاو وضاع  نق اا ن،اساا  ا  مااية سا ، مااية و اذا ،اار علاى قاول مان يقاول: بن استحال ة ومناهل راحا ة ك
المااااي ح  تاااأ ر بح باااالتغ رة يعنااا  م،ااارد مخال اااا المااااي للن،اساااا أو الساااائ، للن،اساااا ح تاااؤ ر  ياااه الن،اساااا بح 

 بالتغ ر.
 طالب:......

 ومنل
 طالب:......

تحالة اسااتحال   ااذه النساابا اليساا رة  اا  الماااية وأنااه..ة علااى القااول عن،اسااته  ااذا ظااا رة القااول ب  ارتااه وأنااه اساا
 على ك، حال اتقاؤه اتقاي ال ع اة ولو كان واحد بالمائا.

 حكد نصكف عليكه أن بلغنكي :فقكال ،الخمكر فكي العبكد حكد عن سئل أنه شهاب ابن عن مالك عن وحدثني"قال: 
 وأن" بذاب يكاون حاد الععاد النصاف اعررعاونة [( سورة الناااور4)] }َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدة {حد الحر  "الخمر في الحر
وكراى  "الخمكر فكي الحكر حكد نصكف عبيكدهم جلكدوا قكد عمكر بكن هللا وعبكد عفكان بكن وعثمكان الخطاب بن عمر

ع ؤحي اعئما عمر وع مان وععد هللا عن عمر مو أن ام مان أ ا، التحارك  ا   اذا الباامة وماو ذلا  ،لادوا عع اد م 
 نصف حد الحرة  دل على أن حد الخمر  تنصف كحد ال نا والقذف.

 أن يحكب هللا إال شكيء مكن مكا: يقول المسيب بن سعيد سمع أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"قال: 
 عرو كرممة ويحم العا  ن عن الناسة نعمل -،، وع -هللا  "حدا   يكن لم ما عنه يعفى

 طالب:......
 حة  ،لد أررع ن.

أن يعرى عنهة ما لم يكن حداب  عن  -،، وع -العا  ن عن الناسة وك،   ي يحم هللا  يحم -،، وع -هللا 
 .-،، وع -تض يو الحدود ح    أنه مرسدة عظيماة وتع  ، ل ر  هللا 

 "الحكد عليكه وجكب فقكد يسككر لكم أو فسككر مسككرا   شكرابا   شكرب من كل أن عندنا والسنة :مالك قال :يحيى قال"
عن المدمن بع  المدمن ن يص، بلى مرحلا أنه ح  ؤ ر  يه الخمرة ح  اؤ ر  ياهة  ارم ماا  اؤ ر  ياهة قاد يقاول 

 قائ،: بذا كان يعرف أنه ح  ؤ ر  يه لماذا ي رمل
 طالب:......

ن ح بذا كاان ح  تلاذذ باه علاى حاد  عماهة وان كانا   نعم العدن بذا اعتاده ح يصعر عنهة وأيضاب مان باام العقوباا وان
 ذه لذة م،ان نة يعن  تع  ، العق، الذك  رف هللا به وكارم باه عنا  آدمة ر او  اذه الم ا ة و اذا العقا، الاذك م ا ه 
ن استعم، من  خصيا  كبار من المتقدم ن والمتأخرمنة لكن  ذا ح  هللا به عن الح وانا  ح    أنه سخفة وان

ن ادعاى صاااحبه أنااه ماان  ا  أنااه بلحاااف للانرس العاقلااا بالم،ااان ن وبالع اائمة ح   اا  أن  ااذا نقاإ  اا  العقاا،ة وان
 أعق، الناس.
 طالب:......



 حة المدمنة ح.
 طالب:......

ح ما ا لو عليهل     ع تهة  و ا لو عليه وان
 طالب:......

ن كااان الاادل ، ح يقااوى علااى -،اا، وعاا -مااا ا لااو عليااه بكيرااهة أمااره بلااى هللا  ة عامااا أ اا، العلاام علااى ن،اسااتهة وان
 ل عن،استهة لكن ما دام عاما أ ، العلم عليه يمكن عند م   ي ما ا لعنا عليه.القو 

 طالب:......
 وهللا اححتياط ا،تنابه.

ماام مان أئماا ال اا عياة محماود  اذا كاان     المناظرة الت  حصل  عند محمود عن سبكتك ن مناظرة ع ن حنر  وان
حنريابة  أراد  ذا ال ا ع  وأظنه القرال أراد أن يحاول السال ان مان ماذ م الحنرياا بلاى ماذ م ال اا عياة  اأراد أن 

ن  ، ا و  يصل  ركعت ن عند السل ان ت،عله  تر  مذ م أع  حنيرااة  ادعا عنع اذ  توضاأ باهة النع اذ حلاوة الحنرياا
الوضوي بالنع ذة  ا،تمع  عليه الح را ة الذبان وغ ر الذبانة و،اي ع،لد م تاة و،ع، مكان السال  بلاى الظاا ر 
والصوف وال عر بلى الداخ،ة  اا،تمو علياه مان الح ارا  أك ارة  ام بعاد ذلا  نقار ركعتا ن  عن ال مأن ناا ليسا  

د ة ماا سالمة  محماود ساأل الحنرا  قاال: الصا ة عركن عند الحنرياة نقر ركعتا ن نقارة وبعاد أن أن اى الت ا د أحا
ح ما    بصحيحال يعن  مقتضاى الماذ م بالت، ئاا ح باالم،مو ة يعنا  يمكان أعاو حنيراا لاو  صحيحا عندكم وان
 ااف  اذا قااال: صا ته با لااة نعاامة بالت، ئاا تصالة  تحااول السال ان مان مااذ م أعا  حنيراا بلااى ماذ م اإلمااام 

 ال ا ع .
 م الحنريااا يقااول:  اام ماااذا بذا توضااأ عنع ااذة النع ااذ كحااولة والكحااول م  اار   مااد  اا  بعاا  ماان  اادا و عاان مااذ

ال  ارة وح  نقص اة وعلى كا، حاال بن  عتا  القصاا  ا   ا  أن ا،تماا   اذه اعماور ح يقاول باه أعاو حنيراا وح 
 ةة ولاو صااحل مان يقارم وح  ادان  أبااا حنيرااة ماا يمكاان أن يقاول أعاو حنيراا ع ااذه الصاورة م،تمعاا بصااحا الصا

أ راد ا  عن بع  اعمور قد يغترر بمرردهة لكن بذا انضم بلى غ ره ح يغترر  عن الحركا والحركت ن تغترر عند 
علياااه الصااا ة -،م اااور أ ااا، العلااامة لكااان بذا  اد من اااا  ااا، يقاااال: يغترااارل  كاااون اعماااور التااا  ليسااا  مااان  دياااه 

ا قد يقول ع ا بع  أ ، العلمة أو  ل م ع ا بل امة     ا   ،تمو بعض ا بلى بع ة ولو كان  مرردات  -والس م
 أن م ،  ذه الص ة ح تصحل.

 طالب:......
 الس م ما  و عوا،م. 

 طالب:......
 أحد ة ضرطة وخ إ وانت ى اإل كالة هللا المستعانة وك،  ذا من بام التنر ر.

 


